
 

 

 
 
 
 
 

Stadgar 
fastställda vid årsmöte 1992-10-22, med ändringar enligt beslut av årsmötena 
1994,1995 ,1996 och 2010. 
 
§ 1 Namn och ändamål 
Föreningens namn är Konstföreningen vid Göteborgs universitet. Den är en ideell 
förening med uppgift att bland anställda och tidigare anställda vid universitetet 
väcka, underhålla och utbreda intresset för konst i vid bemärkelse. I detta syfte 
avser föreningen att  
besöka och eventuellt anordna utställningar av konst 
ordna föreläsningar, diskussionsaftnar och studiebesök för att befrämja intresset 
för konst, arkitektur, konsthantverk mm 
ordna utlottning av konst och konsthantverk 
ordna studieresor mm för medlemmarna. 
 
§ 2 Medlemskap och rösträtt 
Medlemskap kan efter anmälan till föreningen vinnas av alla anställda vid 
Göteborgs universitet, av tidigare anställda samt av deras partners. 
 
Varje medlem har en röst. 
 
§ 3 Medlemsavgift 

                       Medlemsavgift fastställs årligen av det ordinarie årsmötet. Styrelsen beslutar om  
                       när medlemsavgiften senast skall vara erlagd för att en medlem skall få delta i  
                       föreningens lotteri. Ca 80% av medlemsavgiften skall användas till inköp av  
                       konst till  medlems-lotteriet. 

 
 
§ 4 Urval och utlottning av konstverk 
Föreningen skall årligen anordna utlottning av konst och konsthantverk. Styrelsen 
beslutar om tidpunkt för lotteriet. Styrelsen, eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp, 
svarar för urval av konstverk för utlottning. Därvid bör om möjligt en del av de 
utvalda föremålen komma från Valands konsthögskola och från Högskolan för 
design och konsthantverk.  
 
§ 5 Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. 
 
§ 6 Verksamhetsår 
Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 
 
 
 



 

 

 
§ 7 Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 
sex övriga ledamöter, samtliga valda av årsmötet. Ordföranden väljs på ordinarie 
årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, programorganisatör 
och kassör. Mandatperioden omfattar två år och varje år väljs tre ledamöter. 
 
Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ledamöter minst fyra av 
dessa är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 
ordföranden. 
 
 
§ 8 Föreningsteckning 
Ordföranden, sekreteraren och kassören äger rätt att var för sig teckna föreningens 
firma. 
 
§ 9 Årsmöte 
Årsmötet skall äga rum senast under Mars månad. Kallelse samt verksamhets- och 
förvaltningsberättelse skall utsändas senast två veckor före mötet. 
 
§ 10 Ärenden vid årsmötet 
 
1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna 
4. Behandling av styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
8. Val av ordförande för två år 
9. Val av tre ledamöter för två år (Ledamöternas avgår växelvis) 
10. Val av två ordinarie revisorer för två år samt en revisorssuppleant 
11 Tillsättande av valberedning bestående av tre ledamöter 
12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
13. Budget för kommande verksamhetsår 
14. Övriga ärenden 
 
§ 11 Stadgeändring och upplösning av föreningen 
För beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar och för 
upplösning av föreningen fordras att beslutet fattats på två på varandra följande 
föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och på det sammanträde som 
sist hålls, biträds av minst två tredjedelar av de närvarande. 


